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کیفیت محصوالت 
ذوب آهن حاصل تالش 

تمامی کارکنان است

مقاومت نسوز کنورتور 
ذوب آهن اصفهان  با 
آجر داخلی رکورد زد

ذوب آهن اصفهان در 
مصرف بهینه آب موفق 

عمل کرده است

روشنگری، بصیرت 
افزایی و جهاد تبیین 

یک وظیفه است
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به دلیل بهره برداری طوالنی و تاخیر در انجام تعمیرات اساســی نیــروگاه های حرارتی و 
110مگاواتی شرکت و وجود برخی اشــکاالت فنی برطرف نشده از ابتدای بهره برداری، توان 
تولیدی آن کاهش یافته بود و ضرورت انجام تعمیرات پیشگیرانه نیز باعث شد تا برنامه ریزی 

تعمیرات اساسی این واحد نیروگاهی در دستور کار قرار گیرد.

آغاز اولین تعمیرات اساسی
واحد A نیروگاه 110 مگاواتی شرکت

رهبر انقاب اســامی در دیدار پرشــور صدها تن از 
دانش آموزان، گفتند: در جنــگ ترکیبی چند هفته 
اخیر، آمریکا، رژیم صهیونیستی بعضی از قدرت های 
موذی اروپا و برخــی گروهک ها، همه امکانات خود را 
برای ضربه زدن بــه ملت ایران به میــدان آوردند اما 

ملت به دهان بدخواهان زد و آن ها را ناکام گذاشت.
رهبر انقاب اسامی حضور برخی نوجوانان و جوانان 
در کف میدان را ظاهر قضیه دانســتند و خاطرنشان 
کردند: این هــا بچه های خودمان هســتند و ما با این 
ها بحثی نداریم چــون به دلیل برخــی هیجان ها و 
احساسات و برخی بی دقتی ها در مسائل وارد میدان 
شــدند، اما مهم صحنه گردانان اصلی هســتند که با 

نقشه و برنامه وارد شدند.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشــان کردند: کسانی 
هم بودند که با طراحی و نقشــه وارد میدان شدند و با 
دستگاههای خارجی مرتبط بودند و مرتکب جنایت 
شدند این موضوع بسیار مهمی اســت که باید به آن 

توجه ویژه شود.
ایشــان قضیه شــاهچراغ و کشــتار مردم و کودکان 
را جنایتی بــزرگ خواندند و گفتنــد: افرادی که این 
جنایت ها را انجام می دهند چه کســانی هستند و از 
کجا دســتور می گیرند؟ البته این ها قطعــاً بچه ها و 
جوان های ما نیســتند، باید عامان ایــن جنایت ها 
شناسایی شــوند و هر کسی که ثابت  شــود در این 
جنایت ها همکاری داشته است، بدون تردید مجازات 

خواهد شد.
رهبر انقاب، جوانان را به احســاس مســئولیت در 
مقابل بمباران پرحجم و پرتکــرار ذهن جوان ایرانی 
با مطالب دروغ، فراخواندند و گفتنــد: در مقابل این 
برنامه ی دشمن احســاس مســئولیت کنید و برای 
تشــخیص حقیقت و حرف درســت از دروغ تاش 

کنید.
ایشــان با اشــاره به این که ثمره هوش و اســتعداد 
جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ مقابل چشــم همگان اســت، 
گفتنــد: در آینده برکات شــما دهه هشــتادی ها و 

متولدان دهه ۹۰ را نیز همه خواهند دید.
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)) آگهی فراخوان  (( 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سایر موارد :
1 - زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول( 

2 -جهت  دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید. 

ضمناً  لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

روابط عمومی شركت

ایرج رخصتی  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
مشکالت ذوب آهن اصفهان با وحدت رویه در سیاستگذاری حل می شود

مهر تأیید حسابرس بر درخواست افزایش
سرمایه "ذوب" 

در زمان تاســیس ذوب آهن اصفهــان در دهه 
چهل به عنوان اولین کارخانه تولید کننده فوالد 
کشور که از روش کوره بلند اســتفاده می کند با 
دور اندیشی، کلیه زیرساخت های زنجیره تولید 
شامل معادن، نیروگاه، نیروی انسانی متخصص، 
کارخانه پخت آهک، کارگاه های قطعه ســازی و 
ریخته گری قطعات ســنگین ، تولید آجر و جرم 
نســوز و... براي تولید فوالد به طور کامل در یک 
شهر صنعتي برای آن در نظر گرفته شد. در دوران 
دفاع مقدس، مجموع این امکانات به ویژه نیروی 
انســانی مجرب و کارگاههای کارخانــه در کنار 
حفظ جبهه تولید و خودکفایی، با ساخت قطعات 
و تجهیزات دفاعی گوناگون در پشتیبانی از جبهه 

حق علیه باطل نیز نقش بی بدیلی ایفا نمودند. 
در بخش تولید برق این کارخانــه چهار نیروگاه 
شامل حرارتی)دهه۶۰ با ظرفیت 115 مگاوات(، 
مرکزی)دهــه 5۰ بــا ظرفیــت 24 مــگاوات(، 
هاربین با ظرفیت 11۰ مگاوات)دهه هشــتاد( و 
نیروگاه گازی که هم اکنــون به دلیل کمبود گاز 
و مشکات تجهیزاتی در مدار نیست، را تاسیس 

کرد. 
نکته مهم در خصوص نیــروگاه حرارتی این که 
با توجه به خروج روس ها از کشــور، این نیروگاه 
توسط نیروی انسانی توانمند ذوب آهن اصفهان 
به عنوان یک دستاورد بزرگ در آن دوران به بهره 

برداری رسید. 
در حال حاضر ســه نیروگاه حرارتــی، مرکزی 
و هاربین بــرای مصرف ذوب آهــن اصفهان در 
مجمــوع حدود 15۰ تــا 18۰ مــگاوات برق در 
ســاعت تولید می کننــد و در صورتــی که این 
ســه نیروگاه با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار 
بگیرند، ظرفیت اســمی آنها بالغ بر 24۰ مگاوات 
برق در ساعت اســت و بنابراین تولید ساالنه آنها 
بیش از 85۰ هزار مگاوات ســاعت، افزایش می 

یابد.  

این میــزان تولید بــرق در ذوب آهــن اصفهان 
سبب می شــود، این مجتمع عظیم صنعتی در 
کنار تولید انرژی مورد نیازش،همانند سال های 
گذشته بتواند در تامین برق شبکه سراسری که 
تقاضای بسیاری به ویژه در فصول گرم سال برای 
آن ارائه می شــود، محور تولید قرار بگیرد اما هم 
اکنون ذوب آهن اصفهان به سمتی پیش می رود 
که به جای تولید کننده برق در شبکه سراسری، 
خودش نیز در نقش خریدار برق از شبکه، آن هم 

در اوج کمبود این انرژی ظاهر شود. 
ذوب آهن اصفهان بــرای تولید بــرق مورد نیاز 
کارخانه که به طور متوســط در طول سال حدود 
1۹۰ مگاوات در ســاعت است، ســاالنه حدود 
25۰ میلیون متر مکعب در ســاعت، گاز طبیعی 
نیاز دارد. گازی که به عنوان یکی از اساسی ترین 
عناصر زیر ســاختی تولید بــرق در کارخانه، هم 
اکنون به دلیل اجرای ناقــص قانون هدفمندی 
یارانه ها، با نرخ هر متر مکعب 25۰۰ تومان برای 
این تولید کننده مقاطع ساختمانی محاسبه می 
شود و این در حالی است که عدد یاد شده مبنای 
تعیین نرخ گاز پتروشــیمی ها و واحد های تولید 
فوالد به روش احیاء مستقیم بوده و هیچ تناسبی 

با روش تولید فوالد با کوره بلند ندارد. 
این در حالی اســت که بر اســاس ماده 8  قانون 
هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است 3۰ درصد 
خالص وجوه حاصل از اجــرای این قانون را برای 
حمایــت از تولید کنندگان و به ویــژه حمایت از 
توســعه صادرات غیرنفتی و افزایــش بهره وری 
انرژی، آب و توســعه تولید بــرق در این واحد ها 
هزینه کند، اما افزایــش قیمت حامل های انرژی 
مخصوصاً براي ذوب آهن اصفهــان که به روش 
کوره بلند تولید مي کند، نتایجی بر خاف اهداف 

این ماده قانونی دارد. 
 ذوب آهن اصفهان به جهت عــدم بهره مندی 
از یارانــه انــرژی، خرید کک و زغــال خارجی، 

قیمت گذاری دســتوری در فروش و... به عنوان 
بانی صنعت فوالد کشور برای تولید محصوالت 
ارزش افزا بــا چالش جدی مواجه اســت و این 
در حالی است که شــرکت های سیمانی و سایر 
تولید کننــدگان از تعرفــه 1۰ درصدی و کمتر 
بهره مند شــده اند، لذا امیدواریم بازخواني این 
مباحث کارشناســي، مبنای تصمیمات موثرتر 

قرار بگیرد.  
در حال حاضر کشــورهایی مانند روسیه و چین 
در حال دامپینگ محصوالت خودشــان هستند 
و باید در داخل کشور ما دولت از تولید کنندگان 
فوالد به دلیل نقشــی که در اشــتغال، اقتصاد، 
صادرات غیرنفتــی و ... دارند، به نحو شایســته 
حمایت کند. صدور بخشــنامه هــا، مصوبات و 
شیوه نامه های خلق الســاعه و غیر کارشناسی 
صدمات جبران ناپذیــری به صنعت وارد خواهد 

نمود.  
عدم وحدت رویه در قانون گذاری بین سه وزارتخانه 
نیرو، نفت و صمت، تضاد در مصوبات را در پی داشته 
است، از یک سو وزارت نیرو صرفه جویی و در کنار 
آن حداکثر تولید را درخواست دارد و در طرف دیگر 
وزارت صمت با کنترل دستوری قیمت ها در بورس 
کاال موجب تحمیل زیان شدید به ذوب آهن شده و 
در طرف مقابل   وزارت نفت، نرخ گاز آزاد را مبنای 
تولید قرار داده است که در این پیچ و خم سیاست 
گذاری، تولید برق به واقــع در ذوب آهن اصفهان 
صرفه اقتصادی ندارد و زیان غیر قابل قبولی دارد و 
 بخش های مختلف جامعه به تبع این رویه، آسیب 

می بینند. 
برای تولید هر مگاوات برق در ساعت حدود 5۰۰ تا 
۶۰۰ هزار یورو ســرمایه گذاری در مدت زمان سه 
سال نیاز است همچنان که ذوب آهن اصفهان بالغ 
بر 13۰ میلیون یورو برای احداث این چند نیروگاه 
در گذشــته ســرمایه گذاری کرده و مــی تواند با 

ظرفیت کامل در مدار تولید قرار گیرد. 
ذوب آهن اصفهان با این ســرمایه گذاری عظیم 
که برای ساخت نیروگاه ها در گذشته انجام داده 
است، در صورت تامین آب مورد نیاز آن ها، اعمال 
تعرفــه گاز نیروگاهی و حل مشــکات از جمله 
تامین مواد اولیه پایــدار، مهیای تولید با ظرفیت 
کامل است که این موضوع درکنار تامین نیاز بازار 
داخل و ارز آوری از محل صــادرات به تامین برق 
برای شبکه سراسری توسط این شرکت نیز منجر 

می شود.  

حسابرس و بازرس قانونی ذوب آهن اصفهان افزایش 
سرمایه 15 درصدی این شرکت از محل سود انباشته 

را تایید کرد.
اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش 
توجیهی هیأت مدیره ذوب آهن اصفهن در خصوص 
افزایش ســرمایه این شرکت در ســامانه کدال درج 
گردید که بر این اساس، افزایش سرمایه مذکور مورد 
تایید قرار گرفته اســت. این افزایش ســرمایه پس از 

موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع 
عمومی فوق العاده انجام می شود.

با این اقدام، سرمایه ذوب آهن اصفهان از ۶ هزار و 15۰ 
میلیارد تومان به ۷ هزار و 1۰1 میلیارد تومان افزایش 
خواهد یافت. این افزایش ســرمایه بر اساس گزارش 
توجیهی 2۶ مهرماه ســال جاری هیأت مدیره ذوب 
آهن اصفهان از محل سود انباشته و به منظور اصاح 

ساختار مالی انجام می شود.
نکته مهم در خصوص 

نیروگاه حرارتی 
اینکه با توجه به 
خروج روس ها از 

کشور، این نیروگاه 
توسط نیروی انسانی 
توانمند ذوب آهن 
اصفهان به عنوان 

یک دستاورد بزرگ 
در آن دوران به بهره 

برداری رسید

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشائی 
پاكات

k401/07 مزایده1

فروش لجن)غبار مرطوب( 
آگلومراسیون و لجن)غبار مرطوب( 
كنورتور آغشته به ناخالصی )مهلت 

بازدید 1401/08/25(

1401/08/25
پس از دریافت 

و كفایت 
پیشنهادات

06 /09 /051401 /09 /1401خرید 11 ردیف قطعات نورد 140102264500مناقصه2

140006385مناقصه3

ساخت 5 مجموعه دریچه هوای گرم 
19 با پوسته اسكلت فلزی كائوپرهای 

كوره بلند 1و2 – نقشه شماره 
00- 0062- v2

1401/ 08/ 301401/ 09/0 1

140105626مناقصه4

ساخت 5 مجموعه دریچه هوای 
گرم كائوپرهای كوره بلند2          

-نقشه84 -00
1401/ 09/ 071401/ 09/ 08

ساخت 4 مجموعه دریچه جدا كننده 
مشعل كائوپرهای كوره بلند2 – 

نقشه 86 -00

تامین 2 مجموعه تابلو درایو از برند 2 -117784تجدید مناقصه5
  -30 /08  /1401آنسالدو 
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نشریه داخلی

سالم آتشکار

درخواست های شما  وپاسخ مسئولین :
شرایط بازنشستگی خانم های شــاغل در شرکت به چه صورت 

است؟
مدیریت امور اداری: درحال حاضر بازنشســتگی خانم های شــاغل مشمول 
صندوق تامین اجتماعی براساس قانون مربوطه اعمال می گردد به طوری که 
چنانچه شرایط اعام شده در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در صورت داشتن 
3۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه وحداقل 45 ســال سن ویا 2۰ سال سابقه 
وحداقل 42 سال سن می توانند نسبت به درخواست بازنشستگی خود از طریق 

آن سازمان اقدام  نمایند.
نحوه پرداخت حق عائله مندی فرزندان دختر باالی 18 ســال 

کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی به چه صورت می باشد؟
مدیریت امور اداری: بر اساس ماده 8۶ قانون تامین اجتماعی پرداخت حق عائله 
به فرزندان )دختر و پسر(  باالی 18 ســال مشروط به ادامه تحصیل یا داشتن 
بیماری، نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی و در صورت نداشتن شرایط 
کار، مجاز می باشد. لذا چنانچه عائله تحت تکفل فاقد شرایط فوق الذکر باشد 

پرداخت کمک هزینه عائله مندی به آن ها امکان پذیر نمی باشد.

همــکاران  از  تعــدادی 
درتماس با شماره 104 سالم 
عمومی سؤاالت  روابط  آتشکار 
خود را مطرح وپاسخ مسئوالن  

به شرح زیر می باشد:
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان 
پنج شنبه 1۹ آبان ماه با حضور در دفتر دکتر سید صولت 
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وی دیدار و 
گفتگو کرد و برنامه های تولید و روند پیشرفت پروژه های 
توسعه و شرایط این شرکت را تشریح نمود که با حمایت 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از این برنامه ها همراه بود .
دکتر سید صولت مرتضوی ، موفقیت ذوب آهن اصفهان 
را در ثبت رکورد تولید در شــش ماهه اول ســال جاری 
شایسته قدردانی دانست و افزود : این دستاورد و همچنین 
تولید محصوالت جدید و استراتژیک نشان دهنده همت 
واالی تاشــگران و مدیریت صحیح این مجتمع عظیم 

صنعتی است.
وی افزود : حمایت از ذوب آهــن اصفهان به عنوان یک 
صنعت استراتژیک که محصوالت مهم و اثر گذار در توسعه 
زیرساخت های کشور تولید می کند و نقش بسزایی در 
تحقق نهضت ملی مسکن دارد ضروری است و این وزارت 
خانه فعالیت ها و تاش این شــرکت را همواره رصد می 

کند .
وزیر تعاون کار و رفــاه اجتماعی ضمن تاکید بر حمایت 
قاطع از برنامه های ذوب آهن ، اظهار داشــت : مدیران و 
تاشگران این شرکت با وجود مشکات و مسائل مختلف، 
در امر تولید موفق بوده اند و با پشــتیبانی الزم قطعاً این 

واحد صنعتی شکوفاتر خواهد شد.

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان در ایــن دیــدار به 
دستاوردهای این شــرکت از جمله بهترین عملکرد از 
ابتدای تاسیس که در شــش ماهه اول سال جاری رقم 
خورد اشــاره کرد و گفت : با وجود مشــکات در تامین 
مواد اولیه و محدودیت های مالی و نقدینگی که حاصل 
فضای بیرونی سازمان بود، این شرکت با همت تاشگران 
و اتخاذ شیوه ها و رویکرد جدید موفق شد با حل مشکل 
تامین مواد اولیه در کوتاه مدت ، در شش ماهه اول سال 
جاری رکورد جدیدی در تولید این شرکت طی نیم قرن 
گذشته ثبت کند و 12 محصول جدید نیز تولید نماید. 
همچنین با توجه ویژه به تولیــد دانش بنیان پروژه های 
متعدد با همکاری شرکتهای دانش بنیان تعریف و اجرا 
شده که از جمله آن برنامه ریزی برای تولیدسوزن ریل که 
یک محصول بسیار استراتژیک است می باشد. در مقوله 
صرفه جویی و باز چرخانی آب نیز پروژه های متعدد در 
حال اجراست که مهمترین آن احداث تصفیه خانه پساب 
شــهری اســت نتیجه این اقدامات کاهش مصرف آب 
کارخانه بوده که به تایید شرکت آب منطقه ای اصفهان 
رسیده و ان شــااهلل با بهره برداری از پروژه های در دست 
اجرا برداشــت آب از رودخانه زاینده رود نزدیک به صفر 

خواهد شد.
مهندس رخصتی با اشاره به اینکه حفظ و ارتقاء تولید 
ذوب آهن اصفهان در شــرایط جاری اهمیت ویژه ای 

دارد، افزود : این تولید 
در شــرایط ســختی 
صــورت می گیــرد و 
مشکاتی که از بیرون 
تحمیل شده  سازمان 
همچون افزایش حقوق 
گمرکی مــواد اولیه و 
حامل  قیمت  افزایش 
هــای انرژی بــه ویژه 
گاز، در کنــار کنترل 

دستوری قیمت محصوالت در بورس کاال توسط دولت 
تولید اقتصادی ذوب آهن را با چالش مواجه کرده است 
. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با انتقاد از عدم تخصیص 
ســهمیه یک میلیون و ۷5۰ هزارتنی سنگ آهن ذوب 
آهن در حالیکه سایر شــرکت های فوالدی از سهمیه 
ســنگ آهن معادن دولتی برخوردار هســتند،  افزود  : 
تامین پایدار مواد اولیه در شرایط کنونی اهمیت بسیاری 
برای این شرکت دارد که در این راستا اقدامات مختلف 
از جمله درخواســت برای انجام اکتشافات معدنی نیز 
صورت گرفته است. نتیجه بخشی این اقدامات مسلتزم 
مساعدت الزم از طرف وزارت صمت برای واگذاری پهنه 
های اکتشافی درخواست شــده و همچنین تخصیص 

سهمیه مذکور است .

وی با اشاره به دستاورد مهم ذوب آهن در تولید ریل گفت: 
این شــرکت با وجود مشکات فراوان ســرمایه گذاری 
زیادی برای تولید ریل انجام داد اما مسئله مطالبات ذوب 
آهن از دولت بابت فروش ریــل و همچنین مطالبات از 
صندوق بازنشستگی و ایمیدرو و سایر سازمان ها و شرکت 
های دولتی هنوز حل نشده که در بهبود شرایط اقتصادی 

این شرکت تعیین کننده است .
مهندس رخصتی اظهار داشت : تاشــگران ذوب آهن 
اصفهان با آگاهی از اهمیت پیشرفت و بالندگی ذوب آهن 
اصفهان برای صنعت کشور و نقش این شرکت در تامین 
مسکن ملی برای اقشار کم برخوردار، ازهیچ کوششی برای 
دست یابی به اهداف تولیدی دریغ نمی ورزند و همچون 
 گذشــته در خط مقدم مقابله با تحریم هــا، مجاهدت 

می نمایند که حاصل آن دستاوردهای مهم اخیر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 از برنامه ها و پروژه های ذوب آهن اصفهان حمایت می کنیم 

حمایت از ذوب 
آهن اصفهان به 

عنوان یک صنعت 
استراتژیک که 

محصوالت مهم و 
اثر گذار در توسعه 
زیرساخت های 

کشور تولید می کند 
و نقش بسزایی در 
تحقق نهضت ملی 

مسکن دارد ضروری 
است

علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه و محمد 
صدری مدیر کیفیت فراگیر شرکت به مناسبت 18 آبان 
ماه روز کیفیت، با بازدید از قسمت های فوالدسازی، نورد 
5۰۰، نورد ۶5۰ و نورد 3۰۰ و اهدا شاخه گل به کارکنان 
این بخش ها، از زحمات و تاش آنهــا در جهت بهبود 

کیفیت محصوالت شرکت قدردانی کردند . 
رضوانیان با اشاره به این که کیفیت در واقع خواسته ای 
است که مشتری از محصوالت ذوب آهن اصفهان طلب 
می کند، گفت: محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی 
از دیر باز دارای بهترین کیفیت بــوده زیرا این یک وجه 
غیر متمایز از تولیدات شرکت است و باید گفت کیفیت 

مطلوب همیشه همراه تولیدات ذوب آهن بوده است .
وی با اشــاره به این که کیفیت محصــوالت ذوب آهن 
حاصل تاش تمامی کارکنان اســت، افزود: ذوب آهن 

اصفهان به عنــوان نماد خودباوری در صنعت کشــور، 
عاوه بر تولید محصوالت با کیفیت، همچون دانشــگاه 
نیز عمل کــرده و نیروهای متخصصــی در آن تربیت 
 شده اند که نقش مهمی در توسعه صنعت فوالد کشور

دارند .  معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گفت: رضایت 
مشــتری، دوام محصوالت، بی نقص بــودن و تولیدات 
مطابق با نیاز مشــتری از عواملی اســت که باعث شده 
کیفیت محصوالت ذوب آهن همــواره باالترین میزان 

رضایت را در بین محصوالت فوالدی کشور داشته باشد .
مدیر کیفیت فراگیر شــرکت نیز گفت: علی رغم تنوع 
محصوالت ذوب آهن اصفهان در چند ســال اخیر آمار 
رضایت مشــتریان همواره صعودی بوده و این نشان از 
تاش کارکنان در کسب رضایت مشــتریان و نظارت 

کامل بر محصوالت تولیدی شرکت دارد.
شایان ذکر اســت در این بازدیدها معاون برنامه ریزی و 
توسعه و مدیر کیفیت فراگیر شرکت با تاشگران بخش 

های مذکور در خصوص مسائل مختلف شرکت  به گفتگو 
پرداختند .

در روز کیفیت عنوان شد
کیفیت محصوالت ذوب آهن حاصل تالش تمامی کارکنان است

عضو هیات مدیره و معاون معدنی هلدینگ صدرتامین:
بهره مندی از معدن و تامین پایدار مواد اولیه، ذوب آهن اصفهان را شکوفا می کند

مقاومت نسوز کنورتور ذوب آهن اصفهان  با آجر داخلی رکورد زد

مواد اولیه مورد نیاز 
این مجتمع صنعتی 
از طریق اختصاص 
یافتن پهنه معدنی 
به صورت مطمئن 

تامین می شود

کاهش مصرف مواد 
نسوز  به دنبال افزایش 

عمر نسوز باعث 
کاهش قیمت تمام 
شده، افزایش بهره 
وری و سود می باشد

محصوالت این 
مجتمع عظیم صنعتی 

از دیر باز دارای 
بهترین کیفیت بوده 
زیرا این یک وجه غیر 

متمایز از تولیدات 
شرکت  است

علی محمودی مغانلو عضو هیات مدیره و معاون معدنی 
هلدینگ صدرتامین، بیتا بصیرانــی مدیر بهره برداری 
معادن شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین و تنی چند 
از مسئولین این شرکت، هجدهم آبان ماه ضمن حضور 
در ذوب آهــن اصفهان با محمدجعفــر صالحی معاون 

خرید شــرکت و جمعی 
از مدیران و معاونین این 
عظیم صنعتی  مجتمع 

دیدار و گفتگو نمودند. 
عضو هیــات مدیــره و 
معاون معدنی هلدینگ 
صدرتامین در گفتگو با 
خبرنگار مــا، ذوب آهن 
اصفهان را پیشــاهنگ 
توســعه صنعــت فوالد 
کشور دانســت و گفت: 
تاش ما این است که ضمن آگاهی از مشکات و مسائل 
ذوب آهن اصفهان، این چالش هــا و محدودیت ها را به  

مجموعه مدیریتی جهت رفع آن ها ارائه دهیم. 
وی با اشاره به مسائل مربوط به تامین مواد اولیه از جمله 

کک، زغال و ســنگ آهن افزود: در هلدینگ تاش می 
کنیم در یک طرح جامع ، در راستای تامین زغال، کک 
و دیگر  مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن اصفهان، اقداماتی 
انجام دهیم که تا حدی بتوانیــم از واردات بکاهیم تا هم 
هزینه های این شرکت کاهش یابد و هم مجموعه های 

زغالی کشور فعال تر شوند. 
مغانلو اظهار داشــت: برای تامین سنگ آهن ذوب آهن 
اصفهان، معادن در داخل و خارج از کشــور در دســت 
بررســی قرار دارند زیرا مواد اولیه مورد نیاز این مجتمع 
صنعتی از طریق اختصاص یافتن پهنه معدنی به صورت 

مطمئن تامین می شود.
عضو هیات مدیره و معاون معدنی هلدینگ صدرتامین 
گفت: مهمترین هدف ما رفع چالش ذوب آهن اصفهان به 
عنوان یک صنعت استراتژیک است ، در این راستا با تنها 
شرکتی که کنسرسیوم تشکیل می دهیم و وارد مزایده 

های معدنی می شویم ذوب آهن است تا بتواند همچنان 
به بالندگی خود ادامه دهد. 

وی با اشــاره به این که تولیدات ذوب آهن ویژه است و 
بدون محصوالت این شرکت پازل صنعتی کشور ناقص 
می باشــد، اظهار داشت: این شــرکت در تامین انرژی، 
خودکفاست و از یارانه انرژی نیز بهره مند نیست لذا تولید 

محصوالت    ارزش افزا  را مد نظر قرار داده است . 
مغانلو گفت: برخورداری ذوب آهن اصفهان از نیروگاه، 
کمک به شــبکه برق کشور محسوب می شــود لذا به 
همان میزان که دیگر نیروگاه ها با گاز یارانه ای حمایت 
 می شــوند، ذوب آهــن نیز بایــد مورد حمایــت قرار 

بگیرد. 
 شایان ذکر است معاون معدنی هلدینگ صدرتامین و 
هیأت همــراه از بخش های مختلــف کارخانه از جمله 

فوالدسازی، نورد و کک سازی بازدید کردند. 

به همت تاشگران کارگاه کنورتور و میکسر مدیریت 
فوالدسازی ذوب آهن اصفهان، مقاومت نسوز کنورتور 
این مجتمع عظیم صنعتی  با آجر داخلی رکورد زد . 
رســول علی نقی پور سرپرســت کارگاه کنورتور و 
میکسر در بخش فوالدســازی گفت: در سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین و با هدف حمایت از تولید 
داخل، به همت کارکنان سخت کوش کارگاه کنورتور 
بخش فوالدســازی، رکورد مقاومت نسوز کنورتور 
با آجر داخلی و مقاومت نهایی 2283 ذوب شکسته 
شد، رکورد قبلی مربوط به سال ۹۰ و مقاومت نهایی 

22۰2  ذوب بــود.  وی افزود:کیفیــت خــوب آجر، 
عملکرد عالی پرسنل کارگاه کنورتور از جمله بهبود 
رژیم دمش ذوب و تعمیرات و نگهداری خوب کنورتور 
در حین بهره برداری از جمله علل دســتیابی به این 

رکورد به شمار می روند.    
این تاشگر ذوب آهنی خاطر نشان کرد: مبلغ زیادی 
از هزینه تمام شده فوالد مربوط به مواد نسوز می باشد 
که کاهش مصرف آن به دنبال افزایش عمر نسوز باعث 
کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری و سود می 

باشد. 

عملیــات بازســازی و به 
سیســتم  رســانی  روز 
اتوماسیون و مانیتورینگ 
اتاق فرمان OP1  کارگاه 
آماده ســازی مواد اولیه 
مدیریت آگلومراسیون با 
موفقیت اجرا شد و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
فرهاد شریعتی سرپرست 
کارگاه آماده ســازی مواد 
اولیه مدیریت آگلومراسیون با اعام این خبر به تشــریح این اقدام پرداخت و 
گفت: سیستم مانیتورینگ کارگاه آماده سازی مواد در یکی از اتاق فرمان های 
این کارگاه قرار داشت که عاوه بر عدم تمرکز و دید کافی اپراتورها به فرآیندهای 
بارگیری، به دلیل کابل کشــی های داخلی روکار انجام شده مکرراً با قطعی 

سیستم مواجه و با مشکات عدیده ای همراه بود. 
وی افزود: اصاح و رفع این مشــکل در دســتور کار قرار گرفــت و به منظور 
دسترسی بهتر و انجام کنترل دقیق اپراتورها ضمن حفظ پیشگیری از توقف 
مسیر و مراحل بارگیری مواد اولیه، با همکاری کارشناسان شاخه اتوماسیون 
و تکنولوژ بخــش اقداماتی از قبیل انتقال برق UPS، کابل کشــی کابل های 
 Largeجهت مانیتور  HDMI سلکتور، ایجاد خطوط تلفن و کابل انتقال تصویر
screen  و همچنین نصب پریزهای مربوطه این تجهیزات در کوتاه ترین زمان 
ممکن صورت گرفت و ضمن بهره برداری در شرایط جدید توانستیم موانع و 

مشکات قبلی را نیز رفع نماییم.
  Over view برای مانیتور  KVM شریعتی خاطر نشان ســاخت: حذف یک
فعال در مسیرهای بارگیری و انتقال مستقیم تصاویر مسیر و ترازو های مذکور 

به سرورهای مربوطه از دیگر مزایای مهم اجرای این طرح بوده است.
سرپرست کارگاه آماده سازی مواد اولیه مدیریت آگلومراسیون اظهار امیدواری 
نمود با همت و تاش همکاران این واحد بهره برداری در آینده نزدیک این پروژه 
در دیگر اتاق های فرمان کارگاه های بخش آگلومراسیون اجراء شود تا ارتقاء، به 

روز رسانی و تحقق مدرنیزاسیون سیستم ها را شاهد باشیم.
محمدعلی قدرتی پور- خبرنگار افتخاری

توسعه همکاری های پژوهشی، تجاری سازی و فعالیت هـــای نوآورانــه 
بین جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و ذوب آهن اصفهان بررسی 

شد. 
نشســـت توسعـــه همکاری های پژوهشــی، تجــاری ســــازی و 
فعالیت های نوآورانــه بین جهاد دانشــگاهی واحد صنعتــی اصفهان 
و ذوب آهن اصفهــان با حضــور رییس جهاد دانشــگاهی ایــن واحد 
صنعتی اصفهان و مدیر نــوآوری و راهبری فعالیت هــای دانش بنیان 
 شــرکت، پیرامون قابلیت ها و توانمندی های طرفین، تعامل و همکاری

 برگزار شد. 
ابوذر پورمدنی رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در راستای 
فعالیت های پژوهشی، آموزشی و تجاری سازی اعام آمادگی و اظهار کرد: 
رویکرد این واحد تولید محصوالت فناورانه، کسب دانش فنی و همکاری با 

شرکت های بزرگ صنعتی است.
ســعید جعفری مدیر نــوآوری و راهبــری فعالیت های دانــش بنیان 
ذوب آهــن اصفهان ضمــن اســتقبال از زمینه فعالیت هــای صنعتی 
واحــد، اعــام آمادگــی ایــن شــرکت را جهــت ورود شــرکت ها و 
 واحدهــای دانش بنیــان و فناورانــه مانند جهــاد دانشــگاهی اعام

کرد.
وی گفت: رویکرد جدید شرکت ذوب آهن عاوه بر پذیرش فعالیت های 
فناورانه و دانش بنیان، ایجاد زمینه ی همکاری مشترک و انتفاع اقتصادی 

شرکت ها و نهادهای دانش بنیان و فناورانه است.
در پایان این نشســت مقرر گردید طی جلسات تخصصی در آینده، چند 

محور در حوزه های مذکور جهت آغاز همکاری مورد بررسی قرار گیرد.

به روز رسانی سیستم اتوماسیون 
 OP1 و مانیتورینگ اتاق فرمان

آگلومراسیون

بررسی راهکارهای ارتقای 
همکاری جهاد دانشگاهی و 

ذوب آهن اصفهان

اغلب، تعمیرات 
اساسی قبل از 

رسیدن تجهیزات به 
حالتی از شکست یا 

خرابی انجام می شود 
و این عملیات نقش 
پیشگیری را ایفا 

می کند

آغاز اولین تعمیرات اساسی واحد A نیروگاه 110 مگاواتی شرکت
مســعود ملکی، سرپرســت نیروگاه هــای حرارتی و 
11۰مگاواتی شــرکت با اشاره به گذشــت بیش از 1۰ 
ســال از راه اندازی و بهره برداری این نیروگاه، گفت: به 
دلیل بهره برداری طوالنی و تاخیــر در انجام تعمیرات 
اساســی نیروگاه های حرارتی و 11۰مگاواتی شرکت و 
وجود برخی اشکاالت فنی برطرف نشده از ابتدای بهره 
برداری، تــوان تولیدی آن کاهش یافتــه بود و ضرورت 
انجام تعمیرات پیشگیرانه نیز باعث شد تا برنامه ریزی 
تعمیرات اساســی این واحد نیروگاهی در دســتور کار 
قرار گیرد. ملکی افزود: بــا برنامه ریزی مدیریت تولید و 
توزیع برق و پس از هماهنگی های الزم در معاونت بهره 
برداری و با همکاری شــرکت های »مهندسی و پویش 
ساخت« و »پایش صنعت امید ســپاهان« و »گلشهر 
ابزار«، تعمیرات اساســی این واحد نیروگاهی مشتمل 
بر سرویس و تعمیرات پیشــگیرانه، بازسازی و بهسازی 
تجهیزات آن آغاز شــد.   وی اظهار داشــت: با توجه به 
افزایش هزینه تعرفه برق و محدودیت برق صنایع توسط 

وزارت نیرو و نیز محدودیت های ایجاد شده در کمیت و 
کیفیت آب مورد نیاز نیروگاه و همچنین به منظور حفظ 
و بهبود شــرایط کار تجهیزات حســاس و گران قیمت 
نیروگاهی و دستیابی به ظرفیت اســمی و تولید پایدار 
برق برای ســال های آتی، این نیروگاه، در اواخر مهرماه 
 امســال متوقف و عملیات تعمیرات اساســی آن آغاز

 گردید .
ابراهیم مویدی، سرپرست تعمیرات مکانیک نیروگاه ها 
شرکت نیز گفت: تجهیزات نیروگاه های به دلیل کارکرد 
مداوم و قرار داشتن در معرض درجه حرارت و فشار باال، 
ِجرم گرفتگی، خوردگی، دچار اســتهاک و فرسودگی 
می شــوند و به صورت دوره ای نیاز به تعمیرات اساسی 
دارند. مویدی افــزود: اغلب، تعمیرات اساســی قبل از 
رســیدن تجهیزات به حالتی از شکست یا خرابی انجام 
می شــود و این عملیات نقش پیشگیری را ایفا می کند 
و برای سالم نگه داشتن تجهیزات صورت می گیرد که 
اگر به درستی انجام شود، در طول عمر تجهیزات بسیار 

تاثیرگذار خواهد بود.
مویــدی خاطر نشــان کــرد: در تعمیرات ایــن واحد 
نیروگاهــی، اقداماتــی از جمله دمونتاژ، شستشــو و 
تمیزکاری، ســرویس و تعمیر، عایق بنــدی، باالنس، 
بازســازی و آماده ســازی و مونتاژ تجهیــزات اصلی 

مکانیکی و الکتریکی و جانبی بویلــر، توربین، ژنراتور، 
از جمله  مشــعل ها، ولوها، پمپ هــا، الکتروموتورها 
 و ترانســفورماتورها و ابزار دقیــق و ... در حــال انجام 

می باشد.
عبدالرضا معتمدی- خبرنگار افتخاری

Rگزارش e p o r t

خبرآسمانی
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جلسه شــورای امر به معروف و نهی از منکر ذوب 
آهن اصفهان بــا حضور مهندس ایــرج رخصتی 
مدیرعامــل و اعضای ایــن شــورا در محل دفتر 

مدیرعامل برگزار گردید.
مهندس رخصتــی ضمن محکوم کــردن جنایت 
تروریستی شــاهچراغ و ابراز همدردی با خانواده 
شــهدای این حادثه و ملــت ایران، بــر ضرورت 
بصیرت افزایی و جهاد تبییــن تاکید کرد و گفت: 
در شــرایط کنونی کشــور کــه با فتنــه انگیزی 
دشمنان، آرامش مردم به مخاطره افتاده، وظیفه 
ما روشــنگری و آگاهی بخشــی به کارکنان می 

باشد. 
وی افزود: معیشــت کارکنان حایز اهمیت است 

و بر اســاس بودجه های مشــخص شــده در این 
خصوص اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت اظهار داشــت: خروجی این 
جلسات می بایســت در راســتای ارتقاء فرهنگ 
سازمانی و تدوین برنامه های مناسب برای دست 
یابی به اهداف ســازمان از جمله تولید محصوالت 

فوالدی و کمک به اقتصاد جامعه باشد.
در این جلسه مســائلی از قبیل ضرورت همدلی و 
وفاق ملی در برابر توطئه  های دشمنان، ارایه راهکار 
برای باال بردن حس مســئولیت پذیــری، تعهد و 
تعصب سازمانی، فضیلت شرکت در نماز جماعت و 
همچنین جلوگیری از منکراتی مثل شایعه پراکنی، 

تهمت، قضاوت بی جا و… مطرح شد.

روشنگری، بصیرت افزایی و جهاد تبیین یک وظیفه است

توسعه خدمات بیمه سالمت کارکنان ذوب آهن اصفهان

محمدحسین صفاری مدیرکل، هادی زمانی معاون 
توســعه مدیریت و منابع و تعدادی از مدیران اداره 
کل بیمه سامت استان اصفهان 15 آبان ماه ضمن 
بازدید از خط تولید ذوب آهن اصفهان، با مهندس 
ایرج رخصتــی مدیرعامل شــرکت، دیــدار و در 
خصوص تعامات و توسعه همکاری های دو جانبه 

گفتگو و تبادل نظر کردند. 
مهندس رخصتی در این دیدار که معاونین مالی و 
اقتصادی و پشتیبانی و خدمات اجتماعی و رییس 
بیمارســتان شــهید مطهری نیز حضور داشتند با 
اشاره به آخرین شــرایط اقتصادی از جمله تامین 
مــواد اولیه و تولیدات شــرکت گفــت: ذوب آهن 
اصفهان برای تولید آهــن از روش کوره بلند، بدون 
بهره مندی از سوبســید انرژی و بــا لحاظ بهترین 

شــرایط زیســت محیطی بر اســاس "با اطمینان 
بسازید" تولیدات خود روانه بازار کشور کرده است.

وی افزود: با این حال، ســامت کارکنان به عنوان 
سرمایه های انســانی در اولویت ســازمان ما قرار 
دارد و با صرف هزینه های الزم در امر بهداشــت و 
درمان کارکنان و بازنشستگان شرکت و حتی مردم 
منطقه، تاش کردیم به مسئولیت اجتماعی خود 

عمل کنیم.
 مدیر عامل شرکت افزود: ذوب آهن اصفهان عاوه 
بر این که یک کارخانه صنعتی اســت یک فرهنگ 
و مکتب صنعتی نیز محسوب می شــود از ابتدای 
تاســیس تاکنون در امر تربیت نیروهای متخصص 
و انتقال تجربه و فنون به دیگر صنایع به خوبی عمل 

نموده است. 

محمدحسین صفاری 
نیــز گفــت: بیمــه 
ســامت ایــران 45 
میلیون نفــر را تحت 
پوشــش قرار داده و 
در استان اصفهان نیز 
ذوب آهــن اصفهان 
با 4۶ هزار شــاغل و 
بازنشســته بیشترین 
افراد تحت پوشــش 
این بیمه را تشــکیل 

می دهــد و از این جهت همــکاری و ارتباطات فی 
مابین از اهمیت باالیی برخوردار است. 

وی افزود: بیمه ســامت، مردم محــور و خدمت 

محور اســت و با اخذ مجــوز از هیــأت مدیره این 
بیمه، تامیــن بیمه کارکنان و بازنشســتگان ذوب 
 آهن اصفهان با ســهولت بیشــتری انجام خواهد 

گرفت.

نشریه داخلی

3
حدیث هفته

مشارکت

 امام عسکری )ع(: 
سـام کردن به هر کس که بر او می گذری و نشستن در جایی که پایین تر 

از جایگاه توست، نشانه تواضـع و فـروتنی اسـت. 

پروژه های توسعه 
این شرکت از گذشته 
دارای پیوست زیست 

محیطی و پیوست 
بهینه سازی مصرف 

آب است

در شرایط کنونی 
 کشور که با

 فتنه انگیزی 
دشمنان، آرامش 
مردم به  مخاطره 

افتاده است

هدف این سمینار، 
تحلیل وضعیت 
اقتصادی کشور 
و بخش صنعت و 
شرایط آینده از 

طریق بررسی روندها 
است

ذوب آهن اصفهان 
عالوه بر این که یک 

کارخانه صنعتی 
است یک فرهنگ 

و مکتب صنعتی نیز 
محسوب می شود

ذوب آهن اصفهان در مهرماه به تیرآهن تکیه داد

بیشترین میزان درآمدی که توسط ذوب آهن اصفهان 
در مهرماه به ثبت رســید مربوط به »تیرآهن« با ۹۹5 

میلیارد تومان در بازار داخل کشور بود.
شــرکت ذوب آهن اصفهان در گــزارش فعالیت ماهانه 
منتهی به مهرماه سال جاری میزان درآمدی که از فروش 
محصوالت تولیدی کســب کرد 3 هــزار و 2۹ میلیارد 
تومان بــود، ذوب در آغاز نیمه دوم ســال مالی منتهی 
به اســفندماه 14۰1 به درآمد تجمیعی 24 هزار و 53۷ 

میلیارد تومانی دست پیدا کرد.
ذوب آهن اصفهان در هفتمین ماه از سال جاری درآمد 
عملیاتی که به اطاع سهامداران خود رساند مربوط به 
فروش محصوالت در بازار داخلی و صادراتی بود، درآمدی 
که از فروش محصوالت در بازار داخلی به ثبت رسید برابر 
با یک هزار و 58۷ میلیارد تومان بود و در بازار صادراتی 
نیز درآمد حاصل شــده بالغ بر یک هزار و 442 میلیارد 

تومان به ثبت رسید.
درآمد داخلی ذوب آهن اصفهان در مهرماه سال جاری 
دربرگیرنده  52 درصد از درآمد ماهانه در این دوره بود و 

مابقی آن نیز به بازار صادراتی تعلق گرفت.
"ذوب" میزان درآمد صادراتی که در مهرماه سال جاری 
در کارنامه مالی خود ارائه کرد نسبت به ماه گذشته 1۶ 
درصد افزایش درآمدزایی را تجربه کرد و درآمد تجمیعی 
به دست آمده از فعالیت در این بازار برابر با ۹ هزار و ۷55 

میلیارد تومان بود.
میزان درآمدی که شرکت ذوب آهن اصفهان در مهرماه 
سال جاری به دســت آورد مربوط به فروش »تیرآهن، 
کاف، میلگرد، شــمش کاالیی، ریل، شــمش چدن 
و...« بود، محصوالت کــه در بازار های داخلی و صادراتی 
مشترک هستند نیز عبارت اند از تیرآهن، میلگرد، کاف، 

شمش چدن و شمش کاالیی.

بیشترین میزان درآمدی که توسط این شرکت فوالدی 
در مهرماه به ثبت رســید مربوط به »تیرآهن« با ۹۹5 
میلیارد تومان در بازار داخل کشور بود و در بازار صادراتی 
نیز توانســت 184 میلیارد تومان درآمدزایی برای این 

فوالد ساز داشته باشد.
میزان درآمدی که از مجموع فروش تیرآهن در مهرماه 
به دســت آمد دربرگیرنده 3۹ درصد از درآمد ماهانه در 
مهرماه بود، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز مجموع درآمد 
تجمیعی حاصل از فروش این محصول برابر با ۷ هزار و 

۶3۰ میلیارد تومان بود.
نرخ فروش »تیرآهن« در بازار داخل کشور نزدیک به 1۶ 
میلیون و 431 هزارتومان مورد معامله قرار گرفت، این 
نرخ نسبت به ماه گذشته نســبتاً بدون تغییر باقی ماند، 
در بازار صادراتی نیز این محصول بــا نرخ نزدیک به 1۷ 

میلیون تومان در ازای هر تن به فروش رسید.

محصول درآمدزای دیگر ذوب آهن اصفهان، شــمش 
کاالیی در بازار صادراتی بــا ۹5۹ میلیارد تومان بود و در 
بازار داخلی نیز از فروش این محصول 121 میلیارد تومان 

درآمدزایی شکل گرفت.

بیشترین میزان 
درآمدی که توسط 
ذوب آهن اصفهان 
در مهرماه به ثبت 
رسید مربوط به 

»تیرآهن« با ۹۹5 
میلیارد تومان در 

بازار داخل کشور بود

R e p o r t
گزارش

منصور شیشــه فــروش مدیرکل مدیریــت بحران 
استانداری، حسن ساســانی مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای اســتان اصفهان و جمعی از مسئولین این 
شــرکت، 14 آبان ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان 
با مدیرعامل و دیگر مســئولین ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی پیرامون روش های مصرف بهینه آب گفتگو 

کردند .
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری، ذوب آهن 

اصفهان را یک شــرکت پیشــرو و موفــق در اجرای 
مسئولیت های اجتماعی و مشارکت در حل مسائل 
جامعه دانســت و افزود: این شرکت جهت حمایت از 
راهپیمایی اربعین،  مقابله با بحران شیوع بیماری کرونا 
، کمک به مردم آســیب دیده از سیل و زلزله در نقاط 
مختلف و مواردی از این دست مشارکت فعال داشته 

که قابل تقدیر می باشد.
وی با اشاره به کمبود آب در استان گفت: مردم اصفهان 
در صرفه جویی مصرف آب بسیار خوب عمل کردند 
و ســرانه مصرف آب در این استان از تمام استان های 
کشور کمتر اســت ضمن اینکه صنایع نیز در کاهش 

مصرف آب خوب عمل کرده اند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اظهار داشــت: 
خشکی زاینده رود، موجب ایجاد مشکات بسیاری در 
تامین آب استان شده است و سال گذشته 1۰۰ هزار 
متر از اراضی مستعد کشاورزی در اطراف زاینده رود 

زیر کشت نرفت.
وی افزود: در این شــرایط همه بخــش های مصرف 

کننده باید بســته مصرف بهینه داشته باشند و روش 
های مصرف بهینه آب را عملیاتی کنند که جلسه امروز 

نیز با همین هدف برگزار شد.
 مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
نیز گفت: فعالیت های ذوب آهن به تولید چدن، فوالد 
و  مقاطع ساختمانی محدود نمی شود و این شرکت از 
نیروگاه، واحد تولید آهک ، تولید نسوز و ... برخوردار 
اســت. در واقع می توان گفت چند کارخانه در ذوب 
آهن وجود دارد و در کنار آنها شــرکت فوالد سبا قرار 

دارد. 
وی افزود: با وجود این کــه ذوب آهن اصفهان طبق 
اسناد رسمی دارای حق آبه است، اما پروژه های توسعه 
این شرکت از گذشته دارای پیوست زیست محیطی و 
پیوست بهینه ســازی مصرف آب است که این نشان 
دهنده اولویت این موضوعــات در این مجتمع عظیم 

صنعتی می باشد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: این شــرکت با 
وجود افزایش تولید که در ســال جاری منجر به ثبت 

باالترین میزان تولید از ابتدای تاسیس شد، طی 1۰ 
سال گذشته 5۰ درصد مصرف آب خود را کاهش داده 
است و طبق برنامه تاش می کند سال آینده با انجام 
پروژه استفاده از پساب شهرهای اطراف، برداشت آب از 

زاینده رود را به حداقل برساند.
مهندس رخصتی با اشاره به این که، مدیریت بحران 
تا کنون به خوبی انجام شده است، گفت: خوشبختانه 
تولید بدون مشــکل خاصی در حال انجام اســت و 
امیدوارم با همدلی همه تاشگران شرکت به اهداف 

تولیدی امسال دست پیدا کنیم.
وی افــزود: در قیمت گذاری آب و ســایر حامل های 
انرژی نیز باید بــه این امر توجه شــود که ذوب آهن 
اصفهان از یارانه انرژی برخوردار نیست و قیمت تمام 
شده محصوالت این شرکت به دلیل عدم برخورداری 
 از این یارانه ، بیشــتر از سایر شــرکت های فوالدی 

می باشد.
شایان ذکر است در این جلسه در خصوص شیوه های 

مصرف بهینه و قیمت گذاری آب توافقاتی انجام شد.

ســمینار تحلیل کوتاه مدت اقتصاد ایران توسط علی 
ســرزعیم، اقتصادان و معاون اســبق امــور اقتصاد و 
برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور 
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل، معاونین و جمعی 
از مدیران شرکت 1۷ آبان ماه در تاالر دانش مدیریت 
آموزش و توســعه منابع انســانی ذوب آهن اصفهان 

برگزار شد.
مدیرعامل ذوب آهن در این 
سمینار گفت: ضرورت دارد 
که مدیران و مسئولین ذوب 
آهن این مباحث را با جدیت 
دنبال کنند تا این شــرکت 
بتواند جایگاه خود در صنعت 

فوالد کشور را بازیابی کند. 
وی افزود: بررســی شرایط 
و برنامــه هــای اقتصادی 
کشــورهای همســایه نیز 
برای شناخت بهتر بازارها و 

تصمیمات موثر در صادرات بسیار اهمیت دارد. 
وی افــزود: بخشــنامه هــای خلق الســاعه و ســایر 
سیاستگذاری ها در حوزه صنعت به نحوی است که این 

شرکت متضرر می شود . 
مهندس رخصتی اظهار داشت: کارگروهایی در ذوب آهن 

شکل گرفته که جهت افزایش دقت و بهبود برنامه ریزی و 
تدوین بودجه، با سازمان های ذیربط در تعامل و ارتباط 
هستند و مسائل شرکت را نیز به خوبی به آگاهی آن ها 

می رسانند . 
مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و امور اجتماعی شرکت 
نیز گفت: هدف این سمینار، تحلیل وضعیت اقتصادی 
کشور و بخش صنعت و شــرایط آینده از طریق بررسی 
روندها است که می تواند در تصمیمات شرکت تاثیرگذار 
باشــد. البته این مباحث در آینده به صورت تخصصی 
دنبال می شود . ســرزعیم نیز در این سمینار به تحلیل 
تحوالت اقتصــادی بخش های تولیــد، مالی، صنعت، 

کشاورزی، خدمات و... در یک دهه اخیر پرداخت.
وی با بیان این که اغلب مدیران در کشور ما رویکرد شهود 
محوری دارند نه شواهد محوری، گفت: در رویکرد شهود 
محور خطاها زیاد است و ارقام قابل اطمینان نیستند و 
برعکس در شــواهد محور، یافته ها بر اساس آمار، قابل 
مشاهده، ارزشیابی و دارای روند هستند.  این اقتصادان 

کشورمان در تحلیل تحوالت بخش تولید در دهه اخیر 
گفت: اقتصاد ایران در مقابل تحریــم ها توان تاب آوری 
دارد و اقتصاد غیر نفتی ایران در مقابل تکانه های تحریم 

مقاوم است.
معاون اسبق امور اقتصاد و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تأکید کرد: رشــد اقتصاد کشور در سال 
گذشته در بخش های غیر نفتی 4 و 3 دهم درصد بود که 

عملکرد مناسبی محسوب می شود.
ســرزعیم در تحلیل رشــد اقتصادی بخش کشاورزی 
گفت: رشد نامناسب بخش کشاورزی بیشتر تابع شرایط 
اقلیمی چون کم آبی، خشکسالی و ... است و به نظر می 
رســد این امر خیلی به تاثیر تحریم ها ارتباطی نداشته 
 باشــد. وی اظهار داشــت: بخش صنعت در حال احیا 
می باشد و امسال می تواند رشد 3 درصدی را تجربه کند، 
هر چند در مجموع به دلیل رکود در بخش های خدمات 
و کشاورزی، شاهد رشد اقتصادی کمتری نسبت به سال 

گذشته خواهیم بود .

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
ذوب آهن اصفهان در مصرف بهینه آب موفق عمل کرده است

برگزاری سمینار تحلیل کوتاه مدت اقتصاد ایران

مسابقه فرهنگی بزرگداشــت 13 آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
با استقبال همکاران مواجه شد. بر اســاس فراخوان این مسابقه می بایست به 
قید قرعه از 2۰ شرکت کننده تقدیر می شد. ولی با توجه به استقبال گسترده 
همکاران،  از کلیه همکارانی که مطابق چهارچوب درخواستی، تصویر حضور در 

راهپیمایی به همراه خانواده ارسال کرده اند تقدیر می شود.
 نتیجه مســابقه از طریق پیام رســان ایتا به همکارانی که در مسابقه شرکت 

کرده اند اطاع رسانی خواهد شد.
برندگان مسابقه جهت دریافت هدیه به سرپرستی امور فرهنگی و تشریفات 

روابط عمومی مراجعه نمایند.

تقدیر از شرکت کنندگان در مسابقه 
فرهنگی بزرگداشت 13 آبان ماه



تشکر و سپاس

از کلیه همکاران و دوستان گرامی که در مصیبت وارده به اینجانبان 
ضمن ابراز همدردی، تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند، 

صمیمانه قدردانی نموده، امید است در شادیهایتان جبران نماییم.

محمد رضا کامران فر، رحمان حسینی، عبدا...عبدالوند، 
موسی کیانی، غالمرضا کیانی، سهراب زینان

تسلیت

همکاران گرامی آقایان:
مجید چترایی، حمیدرضا چترایی، حیدر احمدی، قاسم 

مانیان، علی نجفی، صادق جعفری، ابراهیم مرادی، 
مجید وظیفه دان، حمید رضا کیانی، سید محسن موسوی، 

ابراهیم عطایی، محمد نبی تکبیری، مهدی جعفرزاده 
با تأسف، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان 
صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و برای شما و خانواده 

محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت  می نماییم. خداوند قرین 
رحمتشان فرماید.

روابط عمومی شرکت تسلیت
خانواده داغدار مرحوم ناصر قنبری 

خانواده داغدار مرحوم ابراهیم نعیمی
با نهایت تأسف و تألم فراوان درگذشت همکاران گرامیمان مرحوم ناصر 

قنبری  و مرحوم ابراهیم نعیمی را خدمت شما خانواده های محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومین علو درجات و 
برای شما و سایر بازماندگان شکیبایی، سالمتی و طول عمر خواستاریم .

روابط عمومی شرکت 

موفقیت

فاطیما آزادی فرزند ابراهیم 
شاغل در مدیریت حراست
مقام اول کومیته و کاتای 
مسابقات قهرمانی کاراته 

استان اصفهان سبک 
شیتوریوشیتوکای 

مهسا آزادی فرزند فاطمه حسن 
پور شاغل در معاونت مالی و 

اقتصادی
قبولی در آزمون ورودی دانشگاه 
سراسر دولتی رشته داندنپزشکی

مهدی زارعی فرزند محمد 
شاغل در مدیریت مهندسی 

نورد
مقام اول مسابقات تیمی زور 
خانه ای ، مهارت های فردی 
و کشتی پهلوانی کشور رده 

سنی جوانان

کیمیا کاهی فرزند امیر علی 
شاغل در مدیریت مهندسی نورد
قبولی در آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان فرزانگان 

امین دوره دبیرستان

محمود محمودیان شاغل در 
شرکت توسعه صنعت لنجان، 

مدیریت نت مکانیک
مقام سوم مسابقات تکواندو 

قهرمانی کشور سبک ITF وزن 
5۷ کیلوگرم و عضویت در تیم ملی 

تکواندو کشور

پوریا ضیایی فرزند مرتضی شاغل 
در مدیریت فوالدسازی

مقام اول مسابقات ددلیفت قهرمانی 
کارگران استان اصفهان رده سنی 

نوجوانان و مقام اول مسابقات 
ددلیفت قهرمانی باشگاه های 

استان اصفهان 

هومان کبیری فرزند حسین شاغل 
در مدیریت آگلومراسیون

کسب دیپلم افتخار در مسابقات 
بین المللی ریاضی کانگورو2۰22  

سنگاپور 

خانواده موفق
روابط عمومی شــرکت با تبریک به ایــن عزیزان و 
خانواده های محترمشــان، برای این اعضای خانواده 

بزرگ ذوب آهن موفقیت بیشتر را آرزو مند است.
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گوناگون

تاشگران ذوب آهن اصفهان 13 آبان ماه در میدان امام 
)ره( و غرفه دانشگاه علمی کاربردی این مجتمع عظیم 
صنعتی با نوای ضد استکباری سراسری ایران همراه شدند 
تا در تجلی وحدت ملی در برابر دشــمنان نظام مقدس 

جمهوری اسامی ایران نقش خود را به خوبی ایفا نمایند .
این حضور توفنــده خانواده بــزرگ ذوب آهن اصفهان 
برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار این مجتمع عظیم 

صنعتی و تاشگران والیتمدار آن، 
رقم زد .

عبــاس مقتدایی نماینــده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسامی 
در غرفه دانشــگاه علمی کاربردی 

ذوب آهن اصفهان حضور یافت .
این نماینده مجلس گفــت: امروز 
جوانان و نوجوانان ایران اسامی با 
در دست گرفتن پرچم این سرزمین، 
به دشمنان قسم خورده ایران پیام 
دادند که پیرو راه شهدا و امام شهدا هستند و با تبعیت از 
مقام معظم رهبری در برابر استکبار با مقاومت جانانه خود، 
پیروزی دیگری رقم می زنند. وی افزود: در شرایط کنونی 
صنعتگران و تولید کنندگانی همچون ذوب آهن اصفهان، 
نقش مهمی در مقابله با دشمنان این سرزمین دارند و به 

ویژه با جهاد اقتصادی، تحریم ها را بی اثر می سازند .

مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب 
آهن اصفهان نیز در غرفه این شرکت در میدان امام حضور 
یافت و با خروش ضداستکباری جوانان و نوجوانان همراه 
شــد . بهرامی به خبرنگار ما گفت: امروز شاهد حماسه 
آفرینی دیگری از ســوی ملت ایران در روز ملی مبارزه 
با استکبار جهانی هســتیم. وی افزود: حضور پرشور در 
روزهایی که دشــمنان این کشور، به دنبال سلب امنیت 
مردم هستند، این پیام را دارد که ملت ایران با بصیرت و 
آگاهی و پیــروی از مقام معظم رهبــری، از کیان ایران 

اسامی حفاظت می کنند .
غرفه دانشــگاه علمی کاربردی ذوب آهن اصفهان در 
میدان امام مورد توجه اتباع کشورهای اروپایی هم قرار 
گرفت .دو تبعه از کشورهای ایرلند و رومانی در ساعت 
اولیه حضور مردم در راهپیمایی باشکوه 13 آبان با نوای 
ضداستکباری ملت ایران همراه شــدند و در غرفه این 

شرکت حضور یافتند.

همنوایی تالشگران ذوب آهن اصفهان با فریادهای ضد استکباری ایران 

)Total Productive Maintenance( 4-  نت بهره ور فراگیر
این تکنیک در دهه 1۹۶۰، توســط ژاپنی ها و جهــت افزایش بهره وری در 

نگهداری از ماشین آالت ارائه شد.
حتما شما هم می دانید که تمامی افراد، اتومبیل شخصی خود را خیلی بهتر 
از اتومبیل های سازمانی که در اختیار آنها قرار می گیرد نگه داری می کنند.

 در این روش که نت خودگــردان یا TPM نیز نامیده می شــود، تاش می 
شــود تا بهره برداران )یعنی افرادی که از ماشین اســتفاده می کنند( را در 
امر نگهداری ماشین آالت مشارکت دهد. یعنی بسیاری از فعالیت هایی که 

برای نگهداری ماشین آالت ضروریست به بهره بردار آن سپرده می شود.

همچنین در این روش، تکنیک هایــی جهت افزایش حس مالکیت کارکنان 
نسبت به ماشین آالت استفاده می شود. مثا یکی از روش هایی که بعضا در 
کارخانجات اســتفاده می شود اختصاص دادن بخشــی از سهام کارخانه به 
کارکنان آن و همچنین آموزش کارکنان جهت نگهداری و اســتفاده صحیح 

از ماشین آالت نیز از ضروریات این روش است.
)Predictive Maintenance( 5-  نت پیشگیرانه وضعیتی

این تکنیک برای حل مشکات نت پیشــگیرانه زمانی ارائه شد.هر دو روش 
پیشگیرانه زمانی و وضعیتی بر اساس پیشگیری از وقوع خرابی های ناگهانی 
 Preventive( ارائه شده اند به همین دلیل به هر دو روش، نت پیشگیرانه
Maintenance( یا PM اطاق می شــود. منتها نت پیشگیرانه زمانی بر 
اساس زمان از پیش تعیین شده )Time Based( و نت پیشگیرانه وضعیتی 
بر اساس وضعیت ماشین )Condition Based( دستور تعمیر ماشین را 
صادر می کند. یعنی در نت پیشــگیرانه زمانی می گوید: تعمیر کن در بازه 
زمانی که مشخص شده ولی نت پیشگیرانه وضعیتی می گوید: اول چک کن 

و اگر نیاز داشت تعمیر کن.
 این تکنیک برای اولین بار در صنایــع هوایی و جهت کاهش هزینه های نت 
مطرح شــد و بدون اینکه فاجعه ای بیافریند باعث کاهش قابل توجه هزینه 

های نت در صنایع هوایی شد. 
 Reliability نیز نامیده می شود که از کلمات  RCM ،تکنیک نت وضعیتی
Centered Maintenance گرفته شــده و به معنای نگهداری مبتنی 
بر قابلیت اطمینان می باشــد. در دهه 1۹۹۰ ایــن تکنیک برای صنایع غیر 

هوایی نیز مطرح شد.
مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: تمام تاش ما 
در فصل جاری بر تقویت تیم بسکتبال ذوب آهن 
بوده  تا بتوانیم با بهترین شرایط ممکن در تمام 
رقابت ها شرکت کنیم و در شرایطی برابر با سایر 

تیم ها در مسابقات آسیایی حضور یابیم.
علیرضــا احســانی، در خصوص حضــور تیم 
بســکتبال ذوب آهن در مســابقات آسیایی از 
جلسه مشترک با اسپانسر مسابقات غرب آسیا 

و  ریاست فدراسیون بسکتبال خبر داد و اظهار کرد: همان گونه که در آن جلسه و سپس 
طی دو  نامه رسمی کتباً به فدراسیون  نیز اعام کردیم، حضور ما در رقابت های آسیایی 
منوط به این است که شرایط سایر باشگاه های شرکت کننده در این رقابت ها برای ما نیز 

لحاظ شده و در این مسیر مجبور به پرداخت هیچ گونه هزینه اضافی نباشیم. 
وی تأکید کرد: تمام تاش ما در فصل جاری بر تقویت تیم بسکتبال ذوب آهن بوده  تا 
بتوانیم با بهترین شرایط ممکن در کلیه رقابت ها شرکت کرده و نماینده شایسته ای برای 

ذوب آهن و کشورمان باشیم. 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با تشکر از حمایت های اصحاب رسانه و همدلی فدراسیون 
بسکتبال، خاطر نشان کرد: حضور قدرتمند ذوب آهن به عنوان نماینده پرافتخار ایران 
در رقابت های غرب آسیا، بدون تعیین قید و شرط های مالی و همچون سایر نمایندگان 
کشورهای حاضر در مســابقات و در صورت دربرنداشتن هزینه  برای مجموعه باشگاه 

امکان پذیر خواهد بود.
شایان ذکر است؛ تیم بسکتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از پرافتخارترین 
تیم های بسکتبال کشور و نایب قهرمان لیگ برتر فصل گذشته، یکی از 2 نماینده کشور 

در رقابت های بسکتبال غرب آسیا است.

روز بدون خودرو، ما را تشویق می کند تا یک روز از اتومبیل استفاده نکنیم و فرصتی است 
تا به دوچرخه سواري و پیاده روي بپردازیم و از حمل ونقل عمومی بهره بگیریم.

در این راستا فرمانداری شهرســتان لنجان، روزهای سه شنبه هر هفته را به عنوان روز 
بدون خودرو در سطح این شهرســتان تعیین کرده است. از همکاران گرامی تقاضا می 
شود در جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست ، روز های سه شنبه هر هفته از 
سیستم های حمل و نقل پاک و عمومی شرکت برای حضور در محل کار بهره بگیرند و 
در سطح شهر نیز از وسایط نقلیه عمومی و در مسیرهای کوتاه از دوچرخه استفاده کنند.

نفرات برتر ایمنی در شهریورماه
  مدیریت ایمنی وآتش نشانی شرکت با قدردانی از همکارانی که با رعایت اصول و مقررات ایمنی موجبات آرامش و افزایش بهره 
وری در ذوب آهن اصفهان را فراهم می کنند، افراد زیر را به عنوان نفرات برتر ایمنی در شهریورماه معرفی کرد. این همکاران می 

توانند با مراجعه به دبیرخانه مدیریت ایمنی و آتش نشانی هدایای خود را دریافت کنند.
بنا به اعالم مدیریت ایمنی وآتش نشانی ذوب آهن اصفهان، از سال 13۹۹ تا شهریورماه سال جاری، 600 نفر از کارکنان کارگاه های 

مختلف شرکت به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی شده و کارت هدیه بیست میلیون ریالی خود را از این مدیریت دریافت نموده اند.

   محسن براتی
شماره پرسنلی: 454748 

نورد

   صادق كرمی
شماره پرسنلی:  7019721 

خدمات وامور رفاهی

  علی صالحی
 430897 پرسنلی:  شماره 

اتوماسیون

 بهنام حیدری
شماره پرسنلی:  444791 

بهداشت ومحیط زیست

  سعید رحیمی خویگانی
شماره پرسنلی: 7017146 

كوره بلند

  سید داود میرنیام
شماره پرسنلی: 409448 

توسعه

     محمود خاشعی
شماره  پرسنلی:   450905 

نورد
 

     محبوب خداپرست 
شماره  پرسنلی:   7017152 

كوره بلند

  رحمان حسن دخت
شماره پرسنلی: 414760 

تولید و توزیع برق

  امیر نوروزی
شماره  پرسنلی:  460901 

آگلومراسیون

  بهروز صاحبان
شماره  پرسنلی: 7027574 

خدمات شهری

  جواد عطاپور
شماره پرسنلی:  433496 

كیفیت

   علیرضا زارعی 
شماره پرسنلی:  1748165 

آبرسانی

  محمود رحیمی 
شماره پرسنلی:   7036883 

راهبری ماشین آالت 

  رسول رئیسی 
شماره پرسنلی: 7058462 

آگلومراسیون

  علی اكبر اعرابی
شماره  پرسنلی:  7007808 

آزمایشگاه مركزی

  داود رشیدی
شماره  پرسنلی:    7049534 

نت مكانیک

  ابراهیم حیدری
شماره  پرسنلی:    7072749 

فوالدسازی

 امین معینی
شماره  پرسنلی:  7012359 
انرژی وبهینه سازی سوخت

 اسماعیل طغیانی
شماره  پرسنلی:  7107187 

ككسازی

 سلیمان صالحی
شماره  پرسنلی: 7180946 

فوالدسازی

 محسن كاشف الحق
شماره  پرسنلی: 7060886 

راهبری  ماشین آالت 

   محمد عسگری
شماره پرسنلی: 7002032 

راه آهن

   علیرضا چابهاری
شماره پرسنلی: 7047233

 نت مكانیک

   احسان صالحی
شماره پرسنلی: 7065752 

ككسازی

  كاظم هادی 
 شماره پرسنلی:    7050164 

تولید و توزیع برق

  اكبر صادقی
 شماره   پرسنلی:  7036163 

نت راه وساختمان

  ایمان سعیدی
شماره پرسنلی:   440226 

سفارشات وكنترل كاال

 علی اصغر عطایی
شماره  پرسنلی: 7008854 

نورد 

 ذوالفقار نجفی
شماره  پرسنلی:   7055333 

نسوز

 مرتضی قائمی
شماره  پرسنلی:   7104681 

پشتیبانی فروش

بر بال لک لک ها

خبر

در روزهای گذشته، نورسیده هایی به خانواده بزرگ 
ذوب آهن پیوســته اند که حضور سبزشــان را به 
خانواده های آنها تبریک گفتــه و برای این عزیزان، 
آرزوی ســالمتی و موفقیت در تمام مراحل 
زندگی داریم. اسامی این نی نی کوچولوها و پدر 

گرامی شان به شرح ذیل است:

تولدت مبارک

پیوندآسمانی
پیوند مهرورزان

ازدواج و تشکیل خانواده، فصلی نو و سبز در  زندگی انسان است. 
این پیوند نیکو را بــه همکاران گرانقــدر ذو ب آهنی که اخیراً 
ازدواج کرد ه اند و اسامی آنها در پی می آید، تبریک گفته، برای 
این عزیزان آرزوی زندگی سعادتمند، فرزندان نیکو و سامتی 

در سایه اهل بیت)ع( و آقا ا مام زمان)عج( آرزومندیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

هدف مان تقویت تیم بسکتبال است

سه شنبه های بدون خودرو در 
شهرستان لنجان

تاریخ ازدواجمحل كار نام و نام خانوادگی  

1401/08/1كوره بلندامین مختاری

تاریخ تولدنام فرزند محل كار نام و نام خانوادگی شاغل 

1401/06/20ارغوانآبرسانیعلی كرمی

1401/07/02آیداآگلومراسیونابراهیم رحیمی نیک

1401/07/28حلماكک سازیكاظم میر طالبی

1401/06/08حورامهندسی پروژه های فرایندیحسن نجات بخش

1401/07/25هستیكوره بلندسعید ماهری

همــکار 
مـوفــق

ثبت اطالعات محل سكونت و خودرو
همكاران گرامی، با توجه به برنامــه ریزی های صورت 
پذیرفته، ضرورت دارد نسبت به ثبت اطالعات خودرو 
و آدرس محل ســكونت خود در پرتال شركت )سامانه 
پرتال كاركنان( تــا تاریخ 1401/09/01 اقــدام نمایید، 
بدیهی اســت از ورود خودرو  ثبت نام نشــده به داخل 

شركت جلوگیری خواهد شد.
مدیریت حراست

اطالعیه

کیو آر کد آتشکار چند رسانه ای
 با اســکن این کیو آر کد می توانید 
آتشکار چند رســانه ای را مشاهد 

کنید.


